Κεφάλαιο 5. Εποπτεία
Σύνοψη: Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι κυριότερες προσεγγίσεις εποπτείας κλινικού
έργου μουσικοθεραπείας, από τις οποίες έχει επηρεαστεί ουσιαστικά η προσωπική μου
προσέγγιση.
Προαπαιτούμενη γνώση: Όλα τα προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

5.1 Πλαίσιο Εποπτείας
Ένας νέος μουσικός, ο οποίος αποφασίζει με ενθουσιασμό να εκπαιδευτεί στη
μουσικοθεραπεία, βλέπει μπροστά του να ανοίγεται ένας απέραντος καινούργιος κόσμος, τον
οποίο λαχταρά να γνωρίσει και να ανακαλύψει εκεί μια χρήσιμη και ουσιαστική θέση για τον
εαυτό του. Πρόκειται για έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν του μουσικού ή του μουσικού
εκπαιδευτικού. Έναν κόσμο γεμάτο άγνωστα μονοπάτια με παράξενες φωνές, αδιόρατες,
άμορφες και βαριές σκιές να θολώνουν τα μάτια, να μπουκώνουν τα αυτιά, να παραλύουν τα
μέλη και να ματώνουν την ψυχή. Τι σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με έναν μουσικό που
ζει στον μαγικό κόσμο της μουσικής και βιώνει μικρές και μεγάλες συγκαινήσεις όταν βλέπει
τα χρώματα της μουσικής του να ζωγραφίζουν τις ψυχές των ανθρώπων και νιώθει να
συνυπάρχει μαζί τους σε έναν αέναο, λυτρωτικό χορό μιας μυστικής επικοινωνίας και
σύνδεσης που συχνά τα λόγια δεν φτάνουν να περιγράψουν; Και τι σχέση μπορούν να έχουν
αυτά με τις αγωνίες του δασκάλου μουσικής να μεταδώσει τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν
αυτόν τον μαγικό κόσμο της μουσικής στον μαθητή του και να τον δει με βαθιά ικανοποίηση
να μεγαλώνει, να λάμπει και να λούζεται στο φως της;
Σε αυτόν τον νέο, άγνωστο και πολύπλοκο κόσμο πώς θα παίξει μουσική ώστε να
διερευνήσει και να διαφωτίσει όλες αυτές τις σκοτεινές κάμαρες της ύπαρξης; Και ο λόγος;
Πώς θα μιλήσει; Θα τον καταλάβουν; Τι έχει να πει; Εκείνος θα καταλάβει; Πόσον καιρό θα
πάρει και με τι κόστος; Θέλει όμως... θέλει να προσφέρει...τι; δεν ξέρει... πώς; δεν ξέρει ...και
αν κάποιες φορές νομίζει ότι ξέρει με ποιον να το μοιραστεί; Και με το χειροκρότημα τι θα
γίνει; Μπορεί να ζήσει χωρίς να ξέρει αν αυτό που έπαιξε ή αυτός που είναι άγγιξε κάτι στον
άλλο και τι; Ποιο το νόημα; Ερωτήσεις, απορίες, αμφισβητήσεις, αέναες αναζητήσεις και
διλήμματα ανάκατα τον κατακλύζουν και σκιάζουν την πρωταρχική του λαχτάρα...
Οι Wigram, De Backer & Van Camp (1999:289) αναλύουν διεξοδικά τους λόγους για
τους οποίους «Μία εκπαίδευση για θεραπεία δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από έναν
αριθμό δεξιοτήτων και τεχνικών. Πρέπει ο ίδιος ο φοιτητής να βιώσει προσωπικά τη
διαδικασία».
Μέσα από την προσωπική του ψυχοθεραπεία μπορεί να αποκτήσει βιωματική και
αφομοιωμένη γνώση των φαινομένων που θα συναντήσει στο κλινικό του έργο και μάλιστα
οι ίδιοι συγγραφείς (Wigram, De Backer & Van Camp, 1999) θεωρούν ότι αν ο φοιτητής δεν
βρίσκεται σε προσωπική ψυχοθεραπεία και μάλιστα σε προσωπική μουσικο-ψυχοθεραπεία
δεν θα καταφέρει να κατανοήσει ούτε και ν’ αντιμετωπίσει τα φαινόμενα μεταβίβασης και
αντιμεταβίβασης και θα είναι ίσως και αδύνατο να βρει την κατάλληλη θέση του ως
θεραπευτής και να είναι καίριος στις παρεμβάσεις του ώστε να βοηθήσει τον πελάτη του να
κατανοήσει και να εμβαθύνει στο νόημα του μουσικού και λεκτικού περιεχομένου της
συνεδρίας. Η απόκτηση και ανάπτυξη της ταυτότητας του ψυχοθεραπευτή είναι «ισοδύναμος
ακρογωνιαίος λίθος με την ανάπτυξη της μουσικής ταυτότητας. Ο τρόπος με τον οποίο η
μουσική χρησιμοποιείται σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο είναι ενσωματωμένος με ένα ειδικό
θεραπευτικό υπόβαθρο» (Wigram, De Backer & Van Camp, 1999:288).
Η Mary Priestley (1994) στο βιβλίο Analytical Music Therapy αναφέρει δύο στάδια
στην εκπαίδευση του μουσικοθεραπευτή:
1. Η προσωπική εμπειρία, «από 20 έως 120 ώρες σε εβδομαδιαία βάση, του
εκπαιδευόμενου μουσικοθεραπευτή ως πελάτη ενός εκπαιδευμένου
μουσικοθεραπευτή αναλυτικής μουσικοθεραπείας» (σ. 298). Στη φάση αυτή

της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος φοιτητής αρχίζει την εξερεύνηση της
προσωπικής του «εσωτερικής ζωής» με μουσικό και λεκτικό τρόπο, μαθαίνει
βιωματικά από τη σχέση του με τον δικό του θεραπευτή το «τι σημαίνει να
είναι κάποιος θεραπευτής» και αναπτύσσει την ικανότητά του για
«ενσυναίσθηση» με τους δικούς του πελάτες (σ. 297).
2. Intertherapy: Μετά από την προσωπική εμπειρία, δύο εκπαιδευόμενοι
μουσικοθεραπευτές εναλλάσσουν μεταξύ τους ρόλους θεραπευτή και
πελάτη, ενώ ο εκπαιδευόμενος και έμπειρος μουσικοθεραπευτής έχει τη θέση
«παρατηρητή-επόπτη» (σ. 299). Η διαδικασία κρατάει 2 ώρες: μισή ώρα η
κάθε θεραπεία με τους εναλλασσόμενους ρόλους των εκπαιδευόμενων
φοιτητών και μία ώρα η Mary Priestley μοιράζεται τις παρατηρήσεις της μαζί
τους.
H Benedikte Scheiby (2001), ουσιαστικά επηρεασμένη από την προσωπική της
εκπαίδευση στην αναλυτική μουσικοθεραπεία, από το 1990 που ζει στη Νέα Υόρκη στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας που ίδρυσε η ίδια, θεωρεί ότι η διαδικασία
Intertherapy στη μουσικοθεραπεία, τουλάχιστον 12 ωρών, αποτελεί βασικό τομέα της
εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του προγράμματος αυτού υποχρεούνται να συμμετέχουν σε
προσωπική διαδικασία αναλυτικής μουσικοθεραπείας με εκπαιδευμένο μουσικοθεραπευτή
τουλάχιστον για έναν χρόνο, πριν συμμετάσχουν στη διαδικασία Intertherapy. Μετά την
ολοκλήρωση των προηγούμενων προαπαιτούμενων να προχωρήσουν για τουλάχιστον ένα
εξάμηνο σε προσωπική-ατομική εποπτεία αναλυτικής μουσικοθεραπείας και μετά, επίσης για
ένα εξάμηνο, να προχωρήσουν σε ομαδική εποπτεία αναλυτικής μουσικοθεραπείας. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία Intertherapy δεν βασίζεται σε προσποιητό
παιχνίδι ρόλων ανάμεσα στους φοιτητές αλλά σε αυθεντική προσωπική κατάθεση με γνήσιο
προσωπικό υλικό. Ο φοιτητής-θεραπευτής υποχρεούται να παρουσιάζει οπτικοακουστικό
υλικό της συνεδρίας που οδήγησε ο ίδιος στη θέση του θεραπευτή και να παραδίδει μια
έκθεση αναφοράς σε σχέση με: αντικειμενική και υποκειμενική θεώρηση της διαδικασίας
μουσικών, σωματικών και λεκτικών γεγονότων, περίληψη μουσικών και λεκτικών
παρεμβάσεων, θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ενδεχόμενες
δυσκολίες και αδυναμίες του θεραπευτή και υποθετικούς στόχους για επόμενες συνεδρίες.
Κατά τη διάρκεια των εποπτειών του, ο εκπαιδευόμενος μουσικοθεραπευτής καλείται να
αναπτύξει τις ικανότητές του σε σχέση με το ποιος είναι ο ίδιος ως θεραπευτής, με τι και πώς
μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά, με το πόσο μπορεί να είναι θεραπευτικά δημιουργικός και
τελικά πώς μπορεί να υποστηρίξει θεωρητικά τη λειτουργία του, έτσι ώστε να δημιουργήσει
τη δική του φιλοσοφία και μεθοδολογία στο κλινικό του έργο.
Σχετικά με τη διαδικασία εκπαίδευσης και διαμόρφωσης της ταυτότητας του
θεραπευτή, η Susan Feiner (2001) αναφέρει τρία αναπτυξιακά στάδια στη σχέση επόπτηεποπτευόμενου, βασισμένα στα αντίστοιχα στάδια, τα οποία αναλύει διεξοδικά η Chazan
(1990) στις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις στην εποπτεία:
1. Πρώτη φάση: «Η δημιουργία χώρου» ανάμεσα στον επόπτη και τον
εποπτευόμενο, ώστε ο φοιτητής να νιώθει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, άνεση
και ασφάλεια στο να μοιραστεί με τον επόπτη ό,τι τον απασχολεί, με
ειλικρίνεια και αυθεντικότητα.
2. Δεύτερη φάση: «Χτίσιμο δομής» σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο, ο
φοιτητής ταυτίζεται ή/και μιμείται τον επόπτη και στο δεύτερο αρχίζει η
διαδικασία αποχωρισμού-εξατομίκευσης, η οποία συνοδεύεται από
επαναστατικό πνεύμα του φοιτητή που θέλει να «ξεκολλήσει» από τον
επόπτη και να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα.
3. Τρίτη φάση: «Αμοιβαιότητα και ευεξία», όπου ο φοιτητής έχει πλέον αρχίσει
να δημιουργεί την ταυτότητά του ως θεραπευτής, απολαμβάνει τη θέση που
έχει κατακτήσει και βρίσκεται σε ισότιμη θέση και αμοιβαιότητα με τον
επόπτη.

Η Dorit Amir (2001, 2013), στην προσέγγιση που ακολουθεί ως επόπτρια του νέου
φοιτητή συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:





Παροχή βασικών και πρωταρχικών εργαλείων για διερεύνηση και κατανόηση
μουσικών και λεκτικών παρεμβάσεων και τεχνικών που αφορούν στη
διαδικασία μουσικοθεραπείας αλλά και στη σχέση του φοιτητή με τους
γονείς του παιδιού με το οποίο εργάζεται.
Αντιμετώπιση των συναισθημάτων του εποπτευόμενου φοιτητή, τα οποία
σχετίζονται με τον πελάτη του, με την όλη θεραπευτική διαδικασία, με τις
παρεμβάσεις και τεχνικές που χρησιμοποιεί, καθώς και με τον εαυτό του.
Αντιμετώπιση των συναισθημάτων του εποπτευόμενου που σχετίζονται με
την ιδιωτική-προσωπική του ζωή και προκύπτουν στη διαδικασία εποπτείας.

Έτσι η διαδικασία εποπτείας για την ψυχοθεραπεία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
1. Προσεγγίσεις γνωστικές-διδακτικές.
2. Προσεγγίσεις που βασίζονται στην εμπειρία προσωπικής-συναισθηματικής
ωρίμανσης.
3. Προσεγγίσεις οι οποίες δίνουν προτεραιότητα και έμφαση σε διαδικασίες
διαπροσωπικής σχέσης με βάση την ενσυναίσθηση (Alonso, 1985).
Αντίστοιχα οι προσεγγίσεις εποπτείας διακρίνονται και σε αυτές οι οποίες
βασίζονται:



στον πελάτη,
στον εποπτευόμενο φοιτητή (Grinberg, 1990).

5.2 Ο Προσωπικός μου Ρόλος ως Επόπτρια
Ο προσωπικός μου ρόλος ως επόπτρια έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την πρωταρχική μου
εκπαίδευση σε ουμανιστικές και μουσικοκεντρικές κατευθύνσεις μουσικοθεραπείας και
αργότερα από την ψυχαναλυτική μου εκπαίδευση με αποτέλεσμα να είμαι σε θέση να
κινούμαι ευέλικτα και με πολλά εργαλεία προς όποια κατεύθυνση χρειάζεται ο
εποπτευόμενος φοιτητής. Βασική προϋπόθεση για κάθε σχέση με εποπτευόμενο φοιτητή
αποτελεί η προσωπική μου πίστη και εμπιστοσύνη στο δυναμικό του για ανάδυση και
διαμόρφωση της ταυτότητάς του ως εσωτερικού θεραπευτή. Θεωρώ ότι πρόκειται για εγγενή
και ίσως γενετήσια ικανότητα του ανθρώπου που ενδιαφέρεται να προσφέρει στον άλλον και
ο ρόλος μου είναι να βοηθήσω έτσι ώστε ο φοιτητής να ανακαλύψει το δυναμικό του
θεραπευτή μέσα του, να διερευνήσει τη φύση του δυναμικού του αυτού και να εμπιστευτεί τη
διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμασης.
Αρχικά, πριν ακόμα ξεκινήσει η οποιαδήποτε εκπαίδευση ή/και εποπτεία, καλώ τον
φοιτητή να συζητήσουμε τα εξής:




Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ζωώδη ένστικτα και ανάγκες. Δεν είναι δηλαδή
ένα ζώο το οποίο με προγραμματισμένα ερεθίσματα θα αποφέρει τις
προβλεπόμενες αντιδράσεις. Και από όλα τα όντα μόνο ο άνθρωπος μπορεί
να «διαστείλει τη γραμμή που ορίζει το είδος του», να επεκτείνει τον εαυτό
του πέρα από κάθε «αυτοπεποίθηση και αίσθηση ασφάλειας» και να
ξανοιχτεί προς μια ζωή που τη χαρακτηρίζει η «άγρυπνη τρωτότητα της
επίγνωσης, και η καθαρή εστίαση που καθιστά την αλήθεια εφικτή»
(Γεωργόπουλος, 2010).
Η μουσική ως τέχνη δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά. Αποτελεί, μεταξύ
άλλων, «απεριόριστη δεξαμενή» δυνατοτήτων έκφρασης, προσωπικής







υπέρβασης, επικοινωνίας, ύπαρξης και ουσιαστικής-λειτουργικής
συνύπαρξης.
Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός με το καθαρά προσωπικό δυναμικό του για
αυτοπραγμάτωση.
Κάθε ανθρώπινη σχέση είναι μοναδική και δεν υπάρχουν συνταγές για μια
«επιτυχημένη» σχέση.
«Κανείς δεν είναι τέλειος. Ούτε και ο μουσικοθεραπευτής» (Sheiby, 2001).
Χρειάζεται ανάληψη προσωπικής ευθύνης και για ενδεχόμενη προσωπική
έκθεση και για το κλινικό έργο.
Κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας.

Εφόσον συμφωνήσουμε τότε ξεκινάμε την πορεία εκπαίδευσης και εποπτείας,
συζητώντας πλέον και διερευνώντας με κάθε φοιτητή, σε ατομικές συναντήσεις, τους
ιδιαίτερους προσωπικούς του λόγους, οι οποίοι τον οδήγησαν στην επιλογή ενός
επαγγέλματος προσφοράς, όπως η μουσικοθεραπεία. Για ποιον λόγο θέλει να βοηθήσει τον
άνθρωπο μέσω της μουσικής; Οι απαντήσεις θα σημάνουν και την έναρξη της εποπτείας.
Πρόκειται για έναν δύσκολο δρόμο συνήθως και χρειάζεται συνέπεια, εργατικότητα,
αφοσίωση και σθεναρές αντοχές και από τους δύο. Η Dorit Amir (2001) το ονομάζει «ταξίδι
για δύο» και η Susan Feiner (2001) μιλά για μια επιβίβαση και των δύο μελών (επόπτη και
εποπτευόμενου) σε ένα μικρό βαρκάκι, αρκετά στενό και εύθραυστο, το οποίο δεν μπορεί να
πλεύσει αν δεν είναι και οι δύο αφοσιωμένοι στο ταξίδι. Μεγάλα, απειλητικά κύματα και
κακοκαιρίες, προερχόμενες είτε από μέσα μας είτε απέξω μας, θα θέσουν σε κίνδυνο την
ομαλή πλεύση της βαρκούλας και θα φέρουν κλονισμούς και στα δύο μέλη, αλλά και στη
μεταξύ τους δυναμική στο ταξίδι αυτό. Πρόκειται για ένα πλούσιο σε αυτογνωσία ταξίδι,
ιδιαίτερα πολύπλοκο και απρόβλεπτο, αλλά και με συνεχή ανάληψη ρίσκου και από τα δύο
μέλη, όπου σε κάθε καινούργια στροφή θα ανοίγεται ένας καινούργιος κόσμος προς
εξερεύνηση και βαθιά επίγνωση του εαυτού, με σκοπό την ανάδυση του δυναμικού για
επαγγελματική ταυτότητα του μουσικοθεραπευτή, καθώς και για μεταμορφωτικές εμπειρίες
(Feiner, 2001).
Χαρακτηριστικά περιγράφει με εικόνες τη διαδικασία μια εποπτευόμενη φοιτήτριά
μου:
«Σαν ορμητικά νερά που τρέχουν μέσα από σκοτεινά περάσματα, μέσα από κοφτερά
βράχια και χτυπάνε και συγκρούονται. Τέλος δεν έχει, μόνο πολλές κατηφόρες και στροφές.
Και αφρός στην ταχύτητα. Και μετά τα νερά καταλήγουν σε μια όαση κρυμμένη πίσω από τα
βράχια, με πράσινα δέντρα και ηλιαχτίδες και ήρεμα νερά σε μια λιμνούλα».
Άλλη εποπτευόμενη φοιτήτρια περιγράφει με εικόνες επίσης τη διαδικασία στη
σχέση και με τον τρόπο που βίωσε τον προσωπικό μου ρόλο ως επόπτρια:
«Ήξερε πως θα έπεφτες αιφνιδιαστικά σε βαθιά σκοτεινά νερά και με χαμόγελο
σιγουριάς σε εφοδίασε με εμπιστοσύνη και μια μάσκα για να απολαύσεις τη μαγεία του
βυθού...έδειχνε σίγουρη πως δεν θα πνιγόσουν...ήσουν εκεί για να τραβήξεις ένα παιδί στον
κόσμο του φωτός... και εκείνη διακριτικά εκεί για να σου θυμίζει τον τρόπο: την αλήθεια της
μουσικής».
Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία ανακαλύπτω ότι στη χώρα μας είναι πολύ
δύσκολο ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον φοιτητής/τρια, να αποφασίσει να προχωρήσει σε
προσωπική ψυχοθεραπεία/ψυχανάλυση ή σε μουσικο-ψυχοθεραπεία. Κατά καιρούς ακούω
ως πρώτο ανασταλτικό θέμα «το οικονομικό», αλλά διερευνώντας βαθύτερα τις αιτίες
άρνησης, ανακαλύπτω προϋπάρχοντα και ισχυρά ταμπού, έλλειψη εμπιστοσύνης σε κάποιον
θεραπευτή ή αναχρονιστικές ιδέες του τύπου: «μα δεν έχω εγώ πρόβλημα». Όλα αυτά
φαίνονται λίγο παράδοξα λόγω του ότι ο φοιτητής εκπαιδεύεται για να γίνει ο ίδιος
θεραπευτής. Πώς θα προχωρήσει στο επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή εάν δεν γνωρίσει ο
ίδιος τη θέση του θεραπευόμενου;
Ενθαρρύνω συνήθως έντονα τον εκπαιδευόμενο φοιτητή να προχωρήσει σε
προσωπική ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση ή μουσικο-ψυχοθεραπεία ή οποιαδήποτε άλλη
μορφή ψυχοθεραπείας μέσω της τέχνης, εξηγώντας την αναγκαιότητα για τη διαδικασία σε

κάθε κατάλληλη στιγμή. Ένα από τα κυριότερα θέματα που χρειάζεται να δει και να
επεξεργαστεί ένας φοιτητής και μάλιστα μουσικός σχετίζεται άμεσα με την κριτική, είτε
θετική είτε αρνητική. Ιδιαίτερα ο μουσικός εκπαιδεύεται χρόνια στη μουσική του έτσι ώστε
να αποφεύγει τα λάθη ή να τα καλύπτει όσο πιο περίτεχνα γίνεται, γεγονός που του
δημιουργεί άγχος και νευρικότητα (τρακ της σκηνής). Στην εποπτεία μαθαίνει ότι τα λάθη
μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστική πηγή γνώσης και δεν βλάπτουν τόσο καταλυτικά τον
πελάτη όσο φαντάζεται ο φοιτητής, διότι εμπεριέχουν ασυνείδητες πτυχές. Το να μάθει να
δέχεται τα λάθη του με ανθρώπινη κατανόηση, να τα αποδέχεται και στον πελάτη του γεγονός που αποφορτίζει και τον ίδιο τον πελάτη, ο οποίος αισθάνεται ότι για να κάνει λάθη
ο θεραπευτής του που τον έχει σε μια υψηλή θέση τότε ίσως θα μπορούσε να δεχτεί και ο
ίδιος με ηρεμία τα δικά του λάθη - και να μαθαίνει από αυτά είναι από τα πρωταρχικά θέματα
ενασχόλησης και επεξεργασίας στην εποπτεία.
Προκειμένου να είναι σε θέση ο φοιτητής να ακούσει και να κατανοήσει τον άλλο
χωρίς κριτική, δηλαδή να αναπτύξει την ικανότητα ενσυναίσθησης, αρχικά προτείνω να
γράψει ένα ποίημα για κάποιον άνθρωπο που θυμάται να ήταν κοντά του στη ζωή με
ενσυναίσθηση. Να αποτυπώσει δηλαδή με ποιητικό λόγο το προσωπικό του βίωμα ενός
ανθρώπου που του συμπαραστάθηκε σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του.
Όπως για παράδειγμα:
Α.: «Στεκόσουν ήρεμος, γαλήνιος,
με άκουγες με την ύπαρξή σου,
όχι με τ' αυτιά σου.
Με έκανες να ανοίξω την ψυχή μου,
χωρίς να ντραπώ να την δω.
Με αγκάλιασες, χωρίς να με αγγίξεις...
Με αγάπησες, χωρίς να ζούμε μαζί».
Β.: «Oύρλιαζα και έπαιζες σαξόφωνο.
Έπαιζες και άφηνα τη φωνή μου να βγαίνει.
Τότε όλο το δωμάτιο γέμιζε πορτοκαλί.
Το βλέμμα σου, έμοιαζε με καθρέφτη του δικού μου.
Σου μιλούσα για ώρες .. και ας ένιωθα πως δεν χρειαζόταν.
Ήξερες και ας μη με ήξερες..
Ήσουν για μένα καθρέφτης.
Πονούσα και πονούσες,
χαιρόσουν και χαιρόμουν.
Καπνίζαμε στα κλεφτά και ήταν σα να ρουφάς την ανάσα μου και εγώ να
ξεφυσάω από ανακούφιση.
Δεν ξεχνάω, από την άκρη θάρχεσαι του κόσμου... θάρχεσαι, θα ανασαίνω
καθαρά ξανά και θα συνεχίζουμε…».
Γ.: «Στάσου ένα λεπτό
Δίχως να αφήσεις τα λόγια να καλύψουν το κενό
Το κενό ανάμεσά μας.
Δίχως να γεφυρώσουν μια σχέση του «μα ΕΓΩ γνωρίζω τα πάντα για σένα».
Άκου
Κοίτα με.
Με τα μάτια κλειστά.
Σε ξέρω.
Με ξέρεις.
Γνωριστήκαμε με λόγια αφής».
Δ.: «Έχει μεγάλο νόημα
σε όλη τη ζωή μας
να χουμε πάντα δίπλα μας
φίλους και συγγενείς μας.

Μα αυτοί που ξέρεις πιο πολύ
εσένα αγαπούνε
είναι αυτοί που πάντοτε
δίπλα σου θα βρεθούνε.
Καθένας έχει ν’ αγαπά
πιο πολύ και αυτός ξέρει
αυτόν που δεν του κάρφωσε
ποτέ του το μαχαίρι.
Αυτή είναι η μάνα μας
που όσο μακριά και αν ζούμε
νιώθει αν είμαστε καλά
αν κλαίμε και αν πονούμε».
Ε.: «Όταν κλαίμε όλοι μαζί σου ανοίγει η ψυχή,
και όταν σπάνια γελάμε, αιώνια το κρατάμε.
Η χαρά και η λύπη μοιρασμένη δυο φορές διογκωμένη.
Από μικρό παιδί σ ’αγαπώ και αν οι λύπες ήταν περισσότερες, τις χαρές μόνο
κρατώ.
Όπου και αν πάει το ταξίδι αυτό να ξέρεις εγώ και όχι μόνο παντοτινά θα σε
ακολουθώ».
Επίσης χαρακτηριστικά έγραψε την προσωπική της εμπειρία ενσυναίσθησης με τον
πελάτη της:
Στ.: «Νιώθω θα πει αισθάνομαι.
Κλείνω τα μάτια και βλέπω.
Είμαι εδώ και ακούω.
Νιώθεις θα πει αισθάνεσαι.
Δίνω χώρο για να εκφραστείς.
Ακούω όσα δε μου λες.
Νιώθουμε θα πει αισθανόμαστε.
Είμαστε ήρεμοι και δυνατοί.
Αρκεί ένα βλέμμα για να καταλάβουμε».
Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο φοιτητής συνδέεται με συναισθήματα συμπόνιας και
συμπαράστασης, καθώς και ενσυναίσθησης χωρίς κριτική αλλά με θετικό βλέμμα. Φαίνεται
να «μαλακώνει» και να είναι σε θέση να μεταφέρει αυτή την αίσθηση στο παίξιμο της
μουσικής του.
Συνήθως συναντώ δύο ακραίες τάσεις:
1. Τον φοιτητή που έχει την τάση να συμπάσχει με το παιδί που εργάζεται μέσα
από προβολική ταύτιση.
2. Τον φοιτητή που έχει το δικό του εσωτερικό «πρόγραμμα», τη δική του
ατζέντα, και δυσκολεύεται να «βγει» από τον εαυτό του για να συναντήσει
τον άλλο.
Στην πρώτη περίπτωση η μουσική ακούγεται σαν να μην οδηγεί πουθενά. Σαν να κολλάνε
δηλαδή και οι δύο σε μια κατάσταση και ο φοιτητής/θεραπευτής να δυσκολεύεται ή ακόμα
και να αδυνατεί να προχωρήσει σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε αλλαγή.
Φαίνεται να συμπάσχει με το παιδί. Στην εποπτεία θα διευκολυνθεί η διαδικασία
διαχωρισμού των δικών του θεμάτων από του παιδιού και θα ανακαλύψει τη θέση του
θεραπευτή με την κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους και με ενσυναίσθηση.

Στη δεύτερη περίπτωση η μουσική φαίνεται να μην ακολουθεί το παιδί. Βρίσκεται
δηλαδή η μουσική του φοιτητή/θεραπευτή σε διαφορετική διάθεση από του παιδιού. Συχνά η
μουσική είναι και υπερβολική σε διάρκεια και πυκνότητα, καθώς επίσης και αρκετά
επιβλητική με αποτέλεσμα να «κουρντίζει» τον πελάτη προς μια κατεύθυνση, η οποία είναι
επιλογή του θεραπευτή ανεξάρτητη από τις ανάγκες του εδώ και τώρα του πελάτη του. Αυτό
συμβαίνει διότι ο φοιτητής/θεραπευτής κατακλύζεται από συναισθήματα προσφοράς και
«βάζει τα δυνατά του» για να προσφέρει ό,τι περισσότερο μπορεί, αλλά χωρίς να ακολουθεί
τις εδώ και τώρα ανάγκες του παιδιού. Στην εποπτεία του θα ανακαλύψει το εσωτερικό του
σημείο ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση ν’ ακολουθήσει τις ανάγκες του παιδιού.
Ένα άλλο θέμα πρωταρχικό αποτελεί η μετάβαση από την ήδη υπάρχουσα θέση του
δασκάλου μουσικής στη θέση του θεραπευτή. Ως δάσκαλος έχει συγκεκριμένη ύλη να
καλύψει με συγκεκριμένους μουσικούς στόχους και προετοιμάζει επιμελώς το μάθημα. Ως
θεραπευτής δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Χρειάζεται να είναι εκεί με άμεσες και
όχι προσχεδιασμένες παρεμβάσεις για τον πελάτη του σε όποια ανάγκη εκδηλώσει ο ίδιος, σε
κάθε στιγμή της συνεδρίας. Η μετάβαση αυτή είναι συχνά δύσκολη και περνά από
διαφορετικά στάδια. Ένα από τα πιο δύσκολα στάδια είναι αυτό στο οποίο ο πελάτης έχει
έκδηλη ανάγκη και επιθυμία μόνο ν’ ακουστεί από τον θεραπευτή του. Στο στάδιο αυτό ο
θεραπευτής συχνά νιώθει ότι δεν προσφέρει κάτι, διότι δεν κάνει κάτι, και βιώνει
συναισθήματα ανεπάρκειας και απόρριψης. Πόσο σημαντικό είναι όμως για έναν άνθρωπο
οποιασδήποτε ηλικίας να αισθάνεται ότι ένας σημαντικός άλλος άνθρωπος είναι εκεί για να
τον ακούσει και να τον δει χωρίς κριτική, με θετικό βλέμμα και ενσυναίσθηση; Μήπως
κάπως έτσι δεν μεγαλώνει ο άνθρωπος; Ακούμε και βλέπουμε τα μικρά παιδάκια να
δοκιμάζουν καινούργιες εμπειρίες και να φωνάζουν: «Μαμά δες τι κάνω!...Μπαμπά άκου!
Κοίτα ...κοίτα με πώς είμαι!...».
Η εποπτεία διεξάγεται και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό. Σε ατομικές
εποπτείες, σε γενικές γραμμές, ακούω αρχικά το θέμα του εκπαιδευόμενου μαζί με το
ηχογραφημένο υλικό από τη συνεδρία με τον πελάτη του, συζητάμε για τα προσωπικά του
συναισθήματα σε σχέση με τον πελάτη του αλλά και σε σχέση με τα δικά του συναισθήματα.
Στη συνέχεια ο εκπαιδευόμενος εκφράζει μουσικά το μουσικό πορτραίτο του πελάτη του,
συζητάμε, εκφράζει με εικόνες (φανταστικές ή ακολουθώντας το σχήμα L), με μουσική (π.χ.
ποιο μουσικό διάστημα ακούγεται να είναι η δυναμική της σχέσης τους και προς ποιο
διάστημα χρειάζεται να κινηθεί) ή/και με σωματικές κινήσεις (π.χ. σε μια κίνηση ή στάση του
ενός χεριού αναπαριστά τον πελάτη και στο άλλο χέρι τον εαυτό του) τη δυναμική της
σχέσης του με τον πελάτη, προχωράμε σε παιχνίδι ρόλων, όπου εναλλάσσουμε ρόλους
θεραπευτή-πελάτη, συζητάμε εκ νέου με το καινούργιο υλικό που έχει προκύψει και
προχωράμε σε δημιουργικό κλείσιμο. Στο ομαδικό επίπεδο, μετά από παρουσίαση
αποσπασμάτων συνεδρίας κάποιου εκπαιδευόμενου, καλείται ο κάθε φοιτητής να δώσει
ανατροφοδότηση και στους συμφοιτητές του. Έτσι δημιουργείται ένα είδος ομαδικής
συμπαράστασης και διερεύνησης, με ομαδικό πνεύμα, χωρίς κριτική και ανταγωνισμό,
προάγοντας τη διαδικασία εκπαίδευσης. Επίσης δημιουργείται ένα είδος συν-εποπτείας, αν
τολμούσα να μεταφράσω τον όρο “peer supervision” (Scheiby, 2001) μεταξύ των
εκπαιδευόμενων, γεγονός που θα συμβάλλει καταλυτικά στην επαγγελματική τους πορεία,
μια και στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, οι μουσικοθεραπευτές επόπτες είναι ελάχιστοι. Ο ρόλος
μου εστιάζει στη στήριξη και ενθάρρυνση του φοιτητή να εκφραστεί όσο το δυνατό πιο
αυθεντικά και ελεύθερα λεκτικά και μουσικά, έτσι ώστε να ανακαλύψει και να εμπιστεύεται
τον εσωτερικό του θεραπευτή.
Επίσης ενθαρρύνω τους εκπαιδευόμενους να γράψουν κάτι σαν ποίημα για το τι θα
μπορούσε να τους λέει ένα παιδί χωρίς λόγο μέσα στις συνεδρίες τους. Παραθέτω κάποια
ενδεικτικά παραδείγματα:
Β. για παιδί με αυτισμό:
«Σε ένα δωμάτιο ζω με θολούς καθρέφτες.
Μια μορφή, ένα είδωλο δίχως πρόσωπο.
Μια φιγούρα τόσο οικεία μα και τόσο άγνωστη.

Είσαι εσύ; Είμαι εγώ;
Μιλώ, φωνάζω και δεν με ακούει κανείς.
Πόρτα δεν έχει το δωμάτιο αυτό.
Όμως υπάρχει ηχώ.
Ακούω τη φωνή μου να χτυπάει στο γυαλί και να γυρνά και πάλι πίσω.
Και τότε πώς βρέθηκα εγώ εδώ;
Εδώ είμαι, στη μέση.
Με φοβίζει τούτο το δωμάτιο.
Ένα δωμάτιο, εαυτό.
Ένα δωμάτιο χωρίς τον δικό μου εαυτό.
Ακούς την ηχώ μου;
Καθάρισε τους καθρέφτες.
Δεν χτίστηκε δωμάτιο, δίχως πόρτα.
Βρες την».
Α. για παιδί με αυτισμό:
«Με κάνεις να μπορώ,
αν πέσω, θα με πιάσεις;
Αν κλάψω; Πώς θα φερθείς στα δάκρυά μου;
Θέλω να μείνω, να μείνω, να μείνω
και εσύ δίνεις το χέρι για να φύγω, να φύγω..
όμως φοβάμαι να φύγω..
αν φύγω θα είσαι εκεί;
Γιατί είσαι;
Γιατί είσαι εδώ;
Γιατί μαζί μου;
Αφού τη γλώσσα που μιλώ εγώ κανείς δεν την κατάλαβε ποτέ,
εσύ πώς γίνεται να μου απαντάς;
με κάνεις να μπορώ!
~Ραντεβού στη μουσική~».
Π. για παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές:
«Ήρθε να με πάρει.. ώπα θα πέσω, κράτα με καλά εσύ.
Ποιος είναι αυτός; ΑΑ ναι σε ξέερω.. εσύ είσαι, η φωνή σου είναι ζεστή.
Ωωω... έχει πολύ φως.. τι είναι αυτό; Κάνει θόρυβο, ΑΑΑ δεν θέελω.. δεν
θέλω... θα κάτσω.
Ααα παίζουν αυτοί.. χμ, παίζουν και κάτι λένε «Κίμωνα , Κίμωνα».. εμένα
λένε μωρέ.
Τι θέλουν;.... όχι εγώ σήμερα θα ακούσω.. κουράστηκα σήμερα, με τραβάνε
από δω και από κει..
Θέλω να κοιμηθώ.
ΜΜμ.. ωραία παίζουν.. ποιοι είναι; Λες να παίξω; Ααα να σταμάτησαν πάλι..
να παίξω.. να.. αχαχα τι ωραία τι δυνατό! Τρέμει το σώμα μου.
Να εγώ
Να και εσύ..
Εγώ τώρα..
Και εσύ.. και εγώ παίζουμε... παίζουμε μαζί!
Μμμ κουράστηκα.. θέλω να χαλαρώσω.. μμ.. μμ αααχ .. μμ μμμ
καταλαβαίνεις; Μμμ».
Τ. για παιδί με αυτισμό:
«Με ακούς και κλαίω, με κάνεις να τρέχω και χαμογελώ.

Ευτυχώς είσαι και εσύ εδώ, για μένα για όσο μπορώ να αισθανθώ».
Σ. για παιδί στο φάσμα του αυτισμού:
«Θύμωνα και ήσουν εκεί να κάνεις τον θυμό μου μουσική.
Οι άλλοι δεν με καταλαβαίνουν και όσο θυμώνω τόσο μου θυμώνουν.
Γελούσα και ήσουν εκεί να κάνεις τη χαρά μου μουσική.
Οι άλλοι μου φωνάζουν «ντύσου», «βάλε τα παπούτσια σου» και εγώ τα
πετάω μακριά όπως και αυτούς».
Φ. για παιδί με σύνδρομο Down:
«Προσοχή. Θέλω προσοχή.
Ένταση. Θέλω ένταση.
Δράση. Θέλω δράση.
Δεν μπορείς να μιλάς,
δεν μπορείς να φωνάζεις.
Δεν μπορείς να περπατάς,
δεν μπορείς να τρέχεις.
Δεν μπορείς να παίζεις,
δεν μπορείς να ζεις.
ΘΕΛΩ...».
Ν. για ενήλικα με διανοητική υστέρηση:
«Θέλω να είμαστε μαζί πιο πολύ.
Έχω χαρά όταν τραγουδάω και είσαι εκεί να με ακούς.
Μερικές φορές δεν με καταλαβαίνεις ούτε εσύ, ούτε κανείς.
Και τότε δεν ξέρω τι να κάνω».
Για τον λόγο αυτό επιλέγω την πιο κατάλληλη προσέγγιση εποπτείας για τον κάθε
φοιτητή, παρέχω τις κατάλληλες πληροφορίες και ερμηνείες και δημιουργώ ένα ασφαλές
πλαίσιο για αυτόν. Συνήθως προτείνω να παίξουν και να εκφράσουν μουσικά τα
συναισθήματά τους εναλλάσσοντας μεταξύ τους ρόλους θεραπευτή-πελάτη. Δημιουργείται
λοιπόν ένα παιχνίδι ρόλων, το οποίο μπορεί να είναι αρχικά προσποιητό και να λειτουργεί ως
μοντέλο, αλλά όσο οι φοιτητές νιώθουν ασφάλεια, προχωρούν σε πιο γνήσια και αυθεντική
διάδραση. Σε κάθε μορφή εποπτείας εστιάζω στην εύρεση και δημιουργία της πλέον
κατάλληλης θέσης για τον εκπαιδευόμενο θεραπευτή, για τη μουσική και για τον πελάτη,
χρησιμοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο του συνθετικού μοντέλου μουσικοθεραπείας, το
οποίο έχω ήδη αναπτύξει στο τρίτο κεφάλαιο λαμβάνοντας υπόψη το σχήμα L του Λακάν.
Μπορεί για παράδειγμα η μουσική να βρίσκεται στη θέση α-α΄, ο πελάτης στη θέση α και ο
θεραπευτής στη θέση Α. Ή μπορεί σε κάποια άλλη στιγμή να βρίσκονται σε διαφορετικές
θέσεις. Χαρακτηριστικά λένε κάποιοι εκπαιδευόμενοι:
Π.: «Η θεωρία αυτή με βοηθά ιδιαίτερα στο να αντιλαμβάνομαι πού βρίσκομαι σε
κάθε στιγμή της θεραπείας και ν’ αποφασίζω άμεσα και σωστά τις παρεμβάσεις μου... πριν
ένιωθα να βρίσκομαι σε χάος...δυσκολευόμουν να καταλάβω».
Μ.: «Όταν καταλαβαίνω πού βρίσκεται ο πελάτης και είμαι σε καλή σύνδεση με τα
δικά μου συναισθήματα, τότε η μουσική που παίζουμε προκύπτει από μόνη της. Με το σχήμα
(L) δεν χρειάζεται να σκέφτομαι... αισθάνομαι ... και όλα πηγαίνουν μια χαρά».
Σ.: «Έχω ενθουσιαστεί με αυτή τη θεωρία! Μου λύνει τα χέρια... αντιλαμβάνομαι
καλύτερα τη χρήση της μουσικής στη συνεδρία και αρχίζω και με πιάνω όταν κάνω
αντιμεταβίβαση...».
Φαίνεται, από τις μαρτυρίες των εκπαιδευόμενων, ότι το θεωρητικό αυτό υπόβαθρο
τους παρέχει χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση της διαδικασίας και τους διευκολύνει
άμεσα σε δεδομένη αλλαγή, η οποία συνήθως γίνεται σε κλάσματα δευτερολέπτου και ο

θεραπευτής χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και αποτελεσματικός. Πράγματι είναι
πολύ δύσκολο να «βγούμε» από τη μουσική σκέψη και να περάσουμε σε μια βιωματική
κατάσταση ύπαρξης και αρμονικής-θεραπευτικής συνύπαρξης. Μεγάλο μέρος της
εκπαίδευσης του μουσικοθεραπευτή έχει να κάνει με το να αφήσει στην άκρη τον διανοητικό
τρόπο προσέγγισης της μουσικής, όπως την έχει διδαχτεί, και να ανακαλύψει ξανά την
πρωταρχική γνήσια σύνδεσή του με τη μουσική, προχωρώντας στην εκπαίδευσή του στον
κλινικό αυτοσχεδιασμό. Ο μουσικοθεραπευτής θα αντλήσει έμπνευση για τη μουσική που θα
αυτοσχεδιάσει από τη μοναδικότητα άφωνων αλλά και έμφωνων στοιχείων έκφρασης του
πελάτη του στην κάθε στιγμή. Αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στο αυτοσχεδιαστικόσυνθετικό έργο ενός μουσικοθεραπευτή με το μουσικό έργο ενός συνθέτη. Ο συνθέτης
βασίζεται σε προσωπικές ιδέες και συγκινήσεις προκειμένου να εμπνευστεί και να αναπτύξει
το καλλιτεχνικό του δημιούργημα. Ο μουσικοθεραπευτής όμως θα δημιουργήσει έναν
κατάλληλο μουσικό καθρέφτη με σκοπό τη διάδραση με τον πελάτη του και τη δημιουργία
ενδιάμεσου χώρου ώστε να προκύψει η θεραπεία. Είναι σαν να δημιουργεί τον μοναδικό
αυτόν μουσικό πλακούντα για τον πελάτη του σε κάθε στιγμή της συνεδρίας. Σε αυτές τις
στιγμές είναι που ο πελάτης αισθάνεται ότι εισακούγεται μέσα σε ένα οικείο και ασφαλές για
αυτόν περιβάλλον. Συχνά, σε τέτοιες στιγμές, ο πελάτης νιώθει ότι βρίσκεται σε μια ένωση
με τη μουσική, η οποία σχεδιάζεται ειδικά γι αυτόν, και βιώνει συναισθήματα ευφορίας και
έκστασης. Δημιουργείται δηλαδή ένα συμβολικό περιβάλλον μουσικής συμβιωτικής σχέσης,
το οποίο θυμίζει το παραμύθι του Αριστοφάνη (στο «Συμπόσιο» του Πλάτωνα) για τον
έρωτα. Θυμίζει δηλαδή μια ερωτική σχέση με τη μουσική, όπως βιώνεται και από πολλούς
μουσικούς. Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης, είναι σαν να έχει βρει τον άλλο του μισό εαυτό, τον
λεγόμενο «χαμένο» παράδεισο, και βιώνει μια αίσθηση πληρότητας και ευδαιμονίας, σαν να
έχει σταματήσει ο χρόνος. Έτσι συνδέεται με την εσωτερική του επιθυμία για ζωή και ξεκινά
το ταξίδι για προσωπική αναμόρφωση μέσα σε μια σχέση με ουσιαστικό και κατάλληλο για
αυτόν νόημα. Σε κατάλληλο χρόνο, ο μουσικοθεραπευτής θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις,
αντλώντας έμπνευση από τη δομή και τους νόμους της μουσικής, χρησιμοποιώντας
κατάλληλα μουσικές φόρμες (ροντό, παραλλαγές σε ένα θέμα, σονάτα κ.λπ.), αρμονικές
συνδέσεις, φραστικά στοιχεία, δυναμικές, κατάλληλες διαφωνίες κ.λπ. (Nordoff & Robbins,
2007), με σκοπό να εισάγει το «όνομα του πατέρα», οδηγώντας τον πελάτη του σε πιο
αυτόνομη θέση. Ένας πιο παιχνιδιάρικος τρόπος μουσικού αυτοσχεδιασμού (playfulness) θα
βοηθήσει σημαντικά σε χαλάρωση εντάσεων, αφύπνιση δημιουργικότητας, δημιουργία πιο
στενής σχέσης εμπιστοσύνης με τον θεραπευτή, καθώς και σε πιο άνετη αποδοχή και
αφομοίωση των «σκληρών» συνήθως νόμων και εντολών για τον άνθρωπο. Με αυτόν τον
τρόπο η μουσική γλωσσική σχέση μετακινείται από το ερωτικό προϋπάρχον κλίμα σε ένα
κλίμα αγάπης (Psaltopoulou, 2013). Μέσα από την εποπτεία του μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος
μουσικοθεραπευτής να μετακινείται επίσης και ο ίδιος από την πρωταρχική ερωτική και ίσως
«θυελλώδη» σχέση του με τη μουσική σε μια σχέση ήπιας, γλυκιάς και τροφοδοτικής αγάπης.
Μαθαίνει δηλαδή να παίζει μουσική με βαθιά κατανόηση και με αγάπη, να είναι ο εαυτός
του, ενώ πριν έπαιζε συνήθως από αγάπη σε μια προσπάθεια να μοιάζει με κάποιον
επιθυμητό άλλον ή να γίνει κάποιος άλλος.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια των ίδιων των εκπαιδευόμενων:
«Όταν βλέπω τον εαυτό μου στο βίντεο και ακούω τη μουσική που δημιουργώ με τον
πελάτη μου αναρωτιέμαι από πού έρχεται αυτή η μουσική που παίζω...Δεν θα μπορούσα ποτέ
να νιώθω τόσο άνετα να αυτοσχεδιάζω. Απορώ πώς νιώθω τόσο άνετα όταν έχω κλινική
πρόθεση!».
«Εγώ παίζω όλη αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα μουσική όταν αυτοσχεδιάζω στη
συνεδρία; Δεν μπορώ να το πιστέψω για τον εαυτό μου...».
«Μου φαίνεται σαν να είναι πιο ώριμη και η δική μου η μουσική μέσα στον κλινικό
αυτοσχεδιασμό. Μεγαλώνω και εγώ μαζί με τη μουσική που δημιουργώ στις συνεδρίες».
«Όταν παίζω πιάνο μπροστά σε κόσμο έχω πάντα τρακ. Στις συνεδρίες δεν έχω ίχνος
τρακ. Είμαι απλά ο εαυτός μου. Πώς συμβαίνει αυτό; Είναι μαγικό».
Πολλές από τις ασκήσεις που προτείνω στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου αυτού
στοχεύουν σε αυτήν την κατεύθυνση, έτσι ώστε αργότερα, όταν δηλαδή ο
μουσικοθεραπευτής ωριμάσει, να είναι σε θέση να συνδυάσει με ιδιαίτερη μαεστρία ό,τι έχει

διδαχτεί στη μουσική με τη γνώση για τον εαυτό του, για τον πελάτη του και για τη δυναμική
της σχέσης τους. Έτσι θα προχωρήσει στην ανάδυση της έμφωνης Φωνής (ΨαλτοπούλουΚαμίνη, 2013).
Σε γενικές γραμμές τα θέματα επεξεργασίας αφορούν σε κατανόηση και διαχείριση:
















Χρόνου και γενικότερα χρονικών ορίων,
Ορίων συμπεριφοράς, χρήσης των μουσικών οργάνων, χρήσης της
μουσικής ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη γλωσσική σχέση κ.λπ.,
Προσωπικών θεμάτων και συναισθημάτων που προκύπτουν στη
συνεδρία,
Προσωπικών θεμάτων και συναισθημάτων που σχετίζονται με τον
πελάτη,
Θεμάτων μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης,
Άβολων και «βαριών» συναισθημάτων,
Ευελιξίας στην ολοένα μεταβαλλόμενη διαδικασία προσωπικής πορείας
με αυτή του πελάτη,
Μεταβατικών σταδίων,
Μουσικών - λεκτικών παρεμβάσεων και τεχνικών (βλ. Κεφ. 3),
Μετάφρασης μουσικών-μη λεκτικών στοιχείων σε λόγο και αντίστροφα,
Αμυντικών μηχανισμών στη μουσική, στον λόγο, στη γλώσσα του
σώματος,
Συμβιωτικών σχέσεων,
Παλινδρόμησης,
Ασυνείδητου και συνειδητού υλικού,
Ανάλυσης μουσικού υλικού διάδρασης.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σημαντικό να αναφερθούν μαρτυρίες εποπτευόμενων
ψυχοθεραπευτών και ψυχαναλυτών (λεκτικών προσεγγίσεων), οι οποίοι, έχοντας κάποια
γνώση μουσικής ή καθόλου, αναζήτησαν εποπτεία για το λεκτικό κλινικό τους έργο από μένα
λόγω της εκπαίδευσής μου στη μουσικοθεραπεία και στη λεκτική ψυχανάλυση (Psaltopoulou,
2012). Στις μαρτυρίες τους αναδεικνύεται η ουσιαστική και μοναδική χρήση της μουσικής ως
εργαλείο αυτογνωσίας και άμεσης επεξεργασίας θεμάτων:
Ψυχαναλυτής: «Όταν οι αναλυόμενοί μου βιώνουν και εκφράζουν έντονα
συναισθήματα, έχω την τάση να κρύβομαι πίσω από τους δικούς μου μηχανισμούς άμυνας. Σαν
να μην αντέχω... Μέσα από την εποπτεία μουσικοθεραπείας μαθαίνω να σέβομαι και να
εμπεριέχω την όποια έντονη συγκινησιακή φόρτιση, η οποία τώρα πια δεν αποτελεί «φορτίο».
Στις συνεδρίες, τώρα, νιώθω πιο παρών και ζωντανός. Μου έφυγε και η αίσθηση κόπωσης που
είχα μετά από κάποια έντονα φορτισμένη συνεδρία. Αυτή η αλλαγή μου, φαίνεται να επηρεάζει
άμεσα τους αναλυόμενούς μου. Σαν να διευκολύνεται και να επιταχύνεται η διαδικασία».
Ψυχαναλύτρια: «Είχα αντιληφθεί, από την ψυχαναλυτική μου εκπαίδευση ακόμα, ότι
έχω την τάση να αποκόβομαι από τα συναισθήματά μου και να ανατρέχω σε εκλογικεύσεις,
διανοητικοποιήσεις και ερμηνείες. Το ίδιο έκανα και με τους αναλυόμενούς μου. Κάπως έτσι
όμως έχανα τη στιγμή που κάτι σημαντικό συνέβαινε στο εδώ και τώρα. Αντί να σταθώ σε αυτό
που γινόταν εκείνη τη στιγμή, γύριζα στο παρελθόν με αναλύσεις και ερμηνείες. Τώρα που το
σκέφτομαι, αν έμενα σε αυτές τις στιγμές θα μπορούσα να είμαι πιο αποτελεσματική στους
αναλυόμενους. Δεν έμενα όμως και το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: οι αναλυόμενοι
ακύρωναν τα συναισθήματά τους και μου έρχονταν με ένα κάρο διανοητικοποιήσεις και
θεωρίες...Σταματούσαν να φέρνουν και όνειρα. Άλλος έλεγε ότι δεν τα θυμόταν, άλλος ότι δεν
είχαν και τόση σημασία πια μια και είχε ανακαλύψει τη θεωρία που τα εξηγούσε όλα μόνος του
κ.ά. Οι μακρόχρονες εποπτείες μου με τον ψυχαναλυτή μου δεν φάνηκαν να με βοήθησαν τόσο
όσο οι πρώτες πέντε εποπτείες μουσικοθεραπείας. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει με τη
μουσική. Τώρα, ενώ δουλεύω πάλι λεκτικά φυσικά, δεν φαίνονται οι συνεδρίες ατελείωτες...
ήταν σαν να χάναμε πολύ χρόνο και ενέργεια...Είμαι παρούσα και πιάνω την κάθε

στιγμή...Παίζω δημιουργικά με το όποιο θέμα έχει προτεραιότητα να θιχτεί. Και ξαφνικά
έρχονται όλοι με όνειρα, εκφράζουν συναισθήματα και χωρίς λόγια και, το κυριότερο, μπορούν
και μένουν σιωπηλοί, αν χρειάζεται χωρίς να αισθάνονται ότι χάνουν τον χρόνο τους και τα
χρήματά τους. Σαν να εξανθρωπίστηκαν οι συνεδρίες...».
Ψυχίατρος: «Μετά από 15 χρόνια ενεργός ψυχίατρος και μετά από έναν μόλις χρόνο
εκπαίδευσης και εποπτείας στη μουσικοθεραπεία, ανακαλύπτω ότι μου ανοίχτηκαν καινούργιοι
ορίζοντες. Τα εργαλεία που απέκτησα από τη μουσικοθεραπεία μου δίνουν πολύ περισσότερες
πληροφορίες για τους ασθενείς μου, με αποτέλεσμα να κάνω πιο άμεση και σωστή διάγνωση
από πριν τη μουσικοθεραπεία. Από το πρώτο ραντεβού παίζουμε μουσική με τον ασθενή
(κλινικό αυτοσχεδιασμό). Αυτό τον χαλαρώνει, ανοίγεται πιο εύκολα και θέλει να ξαναέρθει
όσο πιο σύντομα γίνεται. Έχουν αλλάξει και οι συνταγές φαρμάκων που χορηγώ...».
Ψυχοθεραπευτής ουμανιστικής κατεύθυνσης: «Πιάνω καλύτερα τη μουσική από τις
λέξεις και τις κινήσεις. Αυτό με κάνει να συνειδητοποιώ πιο άμεσα ό,τι συμβαίνει και με πιάνω
να είμαι πιο ενσυναισθητικός. Η μουσικοθεραπεία είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για
γρήγορη και άμεση ανάπτυξη όλων αυτών που χρειάζομαι στη δουλειά μου».
Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt: «Ως θεραπεύτρια Gestalt, χρησιμοποίησα τη μουσικοθεραπεία για
να δουλέψω το θέμα μου του να είμαι αυθεντική και να ξεκαθαρίσω καλύτερα και πιο άμεσα το
τι σημαίνει αυτό».
Φαίνεται ότι ενώ αρχικά η μουσικοθεραπεία δανείζεται από τις ήδη υπάρχουσες
λεκτικές προσεγγίσεις, τώρα υπάρχει χώρος να συμβάλλει και εκείνη στις λεκτικές μορφές
ψυχοθεραπείας και ψυχανάλυσης.
Στη χώρα μας υπάρχουν κάποια υποτυπώδη πλαίσια μουσικοθεραπείας σε ιδρύματα,
αλλά συχνά δεν υπάρχουν καθόλου και χρειάζεται να συμβάλλω στη δημιουργία τους,
επιλέγοντας τον όσο πιο κατάλληλο χώρο και εξοπλίζοντάς τον με όργανα και ό,τι άλλο
χρειαστεί. Επίσης, το προσωπικό των ιδρυμάτων δεν είναι συνήθως κατάλληλα
πληροφορημένο για το τι είναι το κλινικό έργο της μουσικοθεραπείας, οπότε χρειάζεται να
γίνει επαρκής ενημέρωση και να υπάρξει λειτουργική συνεργασία. Συνήθως νομίζουν ότι οι
φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους παίζουν απλά μουσική και ετοιμάζουν παραστάσεις.
Επομένως, συγχρόνως με τον διευκολυντικό και στηρικτικό ρόλο μου σε ψυχικό και
μουσικό επίπεδο, χρειάζεται να παρέχω και βοήθεια στη διαχείριση οργανωτικών και
πρακτικών θεμάτων:









Εύρεση του κατάλληλου ιδρύματος και πληθυσμού για τον κάθε φοιτητή που
θα κάνει την πρακτική του.
Δημιουργία πλαισίων μουσικοθεραπείας σε ιδρύματα που κάνουν την
πρακτική τους οι φοιτητές: εύρεση όσο το δυνατόν του πιο κατάλληλου
χώρου, εύρεση μουσικών οργάνων, ενημέρωση προσωπικού του ιδρύματος
κ.ά.
Σύναψη σχετικών συμβάσεων με τα ιδρύματα για άδεια πρακτικής άσκησης
των φοιτητών.
Συμβουλευτική στον εκπαιδευόμενο για τη διαχείριση εντάσεων και
συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού στο ίδρυμα της πρακτικής του.
Καθοδήγηση του εκπαιδευόμενου φοιτητή για τη δημιουργία στηρικτικού
πλαισίου με το προσωπικό του ιδρύματος.
Οδηγίες για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή και καρποφόρα επικοινωνία με
τους γονείς του παιδιού.
Έκδοση γραπτής άδειας βιντεοσκόπησης των συνεδριών για εκπαιδευτικούς
λόγους από τους γονείς και μερικές φορές και από το ίδρυμα.

5.3 Ομάδα Μουσικοθεραπείας
Ένας άλλος τρόπος βοήθειας του θεραπευτή στην εκπαίδευσή του είναι να συμμετέχει σε
ομάδα μουσικοθεραπείας με τους συμφοιτητές του (T-training group, J.L. Moreno, Vienna,
1914-1915). Η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα ευαισθητοποίησης, αυτογνωσίας και ουσιαστικής
διερεύνησης κοινωνικών φαινομένων μέσω μουσικής. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερήσια
διάταξη ούτε συγκεκριμένους στόχους και ο ρόλος του είναι διευκολυντικός και εμψυχωτικός
χωρίς να καθοδηγεί ή να παίρνει θέση θεραπευτή. Η έμφαση δίνεται σε ανταλλαγή
συναισθημάτων και ιδεών που προκύπτουν στο εδώ και τώρα από τη διάδραση των μελών
και ενθαρρύνω το υγιές και εποικοδομητικό μοίρασμα μεταξύ των μελών χωρίς κριτική ή/και
αυθαίρετα συμπεράσματα. Για την ομάδα αυτή προτείνεται το παρακάτω διάγραμμα,
περισσότερο ως πηγή ιδεών, έμπνευσης και προσανατολισμού του φοιτητή για τυχόν θέματα
που θα τον ενδιέφεραν να επεξεργαστεί και όχι ως συγκεκριμένη κατεύθυνση με
περιοριστικό πλαίσιο.
Το περιεχόμενο του διαγράμματος αποτελεί μετάφραση του αντίστοιχου διαγράμματος
που παρέχεται στο αντίστοιχο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος μουσικοθεραπείας
του New York University, NY-USA και παρατίθεται παρακάτω.

5.3.1 Ομαδική Μουσικοθεραπεία – Music Therapy Group
Ομάδες 1ου Χρόνου
Ενδεχόμενοι Στόχοι: Εξερεύνηση του Μουσικού/Δημιουργικού εαυτού
Α. Εξερεύνησε όργανα που χρησιμοποιούνται στη μουσικοθεραπεία
(αρμονικά, μελωδικά, κρουστά).
Β. Εξερεύνησε τη χρήση της φωνής σου.
Γ. Εξερεύνησε τη χρήση του σώματός σου που κινείται.
Δ. Μάθε να εκφράζεις τα συναισθήματά σου μέσω της μουσικής.
Ε. Μάθε να διαχειρίζεσαι προσωπικά θέματα μέσω της μουσικής (αυτόέκφραση).
ΣΤ. Ανακάλυψε και δούλεψε τις μουσικές αναστολές και αδυναμίες.
Ζ. Χρησιμοποίησε δημιουργικά τη μουσική (αυτοσχεδιαστικά) και
διαπραγματεύσου το τι εμποδίζει τη δημιουργικότητά σου.
Η. Εξερεύνησε τη θεραπευτική επίδραση της μουσικής και του ήχου σε σένα.
Ι. Εξερεύνηση της μουσικής ως έναν τρόπο διάδρασης
Α. Μάθε να αλληλεπιδράς με μια ομάδα με μουσικό τρόπο.
Β. Να συμμετέχεις σε μουσικό διάλογο.
Γ. Ανάπτυξε την ευαισθησία σου στη μουσική έκφραση των άλλων.
Δ. Μάθε να καθρεφτίζεις τη μουσική έκφραση των άλλων (τον ρυθμό, τη
χρονική αγωγή, τις δυναμικές και τη συναισθηματική ποιότητα).
Ε. Μάθε να διαχειρίζεσαι θεραπευτικά και με μουσικό τρόπο ομαδικά και
ατομικά θέματα.
ΙΙ. Συνεχής εκτίμηση προσωπικής και ομαδικής ανάπτυξης
Α. Μάθε να δίνεις και να παίρνεις ανατροφοδότηση μουσικά και λεκτικά.
Β. Μάθε να κρίνεις τις μουσικές δράσεις και τη συμμετοχή σου σε αυτές.
Γ. Μάθε να κρίνεις τις μουσικές απαντήσεις των άλλων.
Δ. Μάθε να κρίνεις τη μουσική διαδικασία της ομάδας: αρχηγία, ανάληψη
ρίσκου, εξέλιξη της ομάδας.
Ε. Μάθε να αναλαμβάνεις την ευθύνη για την ηγεσία της ομάδας.

ΣΤ. Μάθε να χρησιμοποιείς την ομάδα για προσωπική ανατροφοδότηση και
εξερεύνηση νέων ιδεών.
Μορφή Σημειώσεων
Σημειώσεις:
Α. Οι σημειώσεις φυλάσσονται σε σημειωματάρια με λυτά φύλλα χαρτιού.
Β. Κάθε εβδομάδα ένα αντίγραφο των σημειώσεών σου θα δίνεται στον
εμψυχωτή.
Γ. Οι σημειώσεις είναι πολύ σημαντικές για τη σύνθεση της διαδικασίας της
ομαδικής μουσικοθεραπείας, αντικειμενικοποιούν και εμβαθύνουν τη
μάθηση (τη γνώση).
Ι. Μορφή
Α. Ημερομηνία, παρόντα μέλη.
Β. Σχεδιάγραμμα όλης της συνεδρίας σε σειρά (μουσικά και λεκτικά
συμβάντα).
Γ. Συζήτηση κάθε γεγονότος στο σχεδιάγραμμα από την άποψη:
1. της συμμετοχής σου,
2. της συμμετοχής άλλων μελών της ομάδας,
3. ανάλυσης του τι έμαθες για εσένα και τους άλλους.
Δ. Περίγραψε τον ρόλο της μουσικής στη συνεδρία.
Ε. Προσωπικά συναισθήματα: κάποιες άλλες αντιδράσεις ή συναισθήματα.
ΙΙ. Μεσοπρόθεσμες και Τελικές Περιλήψεις
Α. Ο ρόλος σου στην ομάδα:
1. Τι έμαθες για εσένα;
2. Με τι θα ήθελες να δουλέψεις;
Β. Ο ρόλος των υπόλοιπων μελών της ομάδας:
1. Πώς συσχετίζεσαι με κάθε πρόσωπο;
2. Αντιδράσεις των ρόλων τους στην ομάδα.
Γ. Ο/Οι ηγέτης/ες της ομάδας:
1. Η αντίδρασή σου σε αυτό.
Δ. Ο συνολικός ρόλος της μουσικής:
1. Πώς χρησιμοποιείται στην ομάδα σου;
2. Πώς εξελίσσεται;
Ε. Συζητήστε τη διαδικασία της ομάδας.
Συνήθως στις ομάδες αυτές αναπτύσσεται ευαισθητοποίηση στα εξής θέματα:













Ακούω τον άλλον.
Περιμένω τη σειρά μου.
Αντιλαμβάνομαι και προσέχω τα όρια εαυτού και άλλου.
Δίνω και παίρνω.
Σέβομαι κανόνες.
Αναλαμβάνω ευθύνη για επιλογές της συμπεριφοράς μου.
Ζητώ και δίνω στήριξη.
Σέβομαι τη διαφορετικότητα του άλλου.
Εκφράζω τα «θέλω» μου και σέβομαι τα «θέλω» των άλλων.
Δημιουργώ σχέσεις εγγύτητας.
Ενεργώ με πράξεις που έχουν νόημα.
Αντιλαμβάνομαι και ανταποκρίνομαι στο νόημα των πράξεων του άλλου.

5.4 Παραδείγματα
5.4.1 Από την Κραυγή στην έμφωνη Φωνή. Η Ελένη.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ελένης, μουσικοθεραπεύτριας στο επάγγελμα. Η
Ελένη, 28 ετών, πολύ καλή μουσικός, με σολιστική καριέρα, και εκπαιδευμένη στο
εξωτερικό μουσικοθεραπεύτρια, είναι ένας χαρούμενος και φωτεινός άνθρωπος με
εκφραστικά πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Από μικρή ένιωθε την ανάγκη να
συμπαραστέκεται σε κάθε άνθρωπο «πονεμένο», όπως έλεγε, που συναντούσε και να κάνει
ό,τι μπορεί προκειμένου να βλέπει «στο πρόσωπό του ένα χαμόγελο!». Αφορμή στη ζωή της
στάθηκε η αγαπημένη της γιαγιά, με σπάνια αυτοάνοση ασθένεια και ανήμπορη το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ανέλαβε όμως να μεγαλώνει εκείνη την Ελένη από
ενάμισι έτους. Η ίδια ένιωθε αποτυχημένη στις ερωτικές της σχέσεις. Έλεγε ότι βαριόταν
εύκολα και δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της σε μόνιμη σχέση, αφού εκείνη μόνο
«έδινε» και «δεν ήταν ποτέ κανείς εκεί» για εκείνη όταν τον χρειαζόταν. Επίσης
διακατεχόταν από «υπερβολικές μεταφυσικές ανησυχίες», όπως έλεγε και ξόδευε όλα της τα
χρήματα σε μέντιουμ και μελλοντολόγους. Η ίδια το ονόμασε «αρρώστια», από την οποία
είχε πλέον «θεραπευτεί», όπως είπε, μέσα από την προσωπική ψυχαναλυτική της διαδικασία.
Όταν ήρθε σε μένα με το αίτημα να εποπτεύσω την εργασία της στο κλινικό της έργο,
αντιλήφθηκα ότι στην προσπάθειά της να κάνει επαφή με τον Γιάννη -4 χρόνων,
εγκαταλελειμμένο από γονείς και χωρίς καθόλου ανεπτυγμένο λόγο- αντί να λειτουργεί με
ενσυναίσθηση κατέληγε να συμπάσχει. «Γινόταν» δηλαδή, η ίδια το παιδί, και βίωνε
συγκλονιστικά συναισθήματα εγκατάλειψης, τα οποία δεν της επέτρεπαν να εμπεριέξει
(contain), να «κρατήσει» (holding) κατάλληλα το παιδί και να προχωρήσει σε λειτουργικόθεραπευτικό καθρέφτισμα. Έκανε ό,τι έκανε το παιδί σε μια πρωτογενή ταύτιση μαζί του.
Βρισκόταν και οι τρεις, θεραπεύτρια-μουσική-παιδί, στη συμβιωτική σχέση α-α΄. Το γεγονός
βέβαια ότι η Ελένη ήταν σε θέση να εκφράσει και να μεταφράσει τόσο εύστοχα στη μουσική
γλώσσα όλο αυτό το συνειδητό και ασυνείδητο υλικό, μου αποκάλυψε τις ιδιαίτερες
ικανότητές της να ζει με επίγνωση στα πολλαπλά επίπεδα της μουσικοθεραπείας και με
συγκίνησε βαθιά. Στην πορεία των εποπτειών, η Ελένη συνειδητοποίησε ότι υποφέρει ακόμα
και η ίδια από τα συναισθήματα εγκατάλειψης και από τους δυο γονείς της (ο πατέρας πέθανε
όταν εκείνη ήταν ενός έτους και η μητέρα δούλευε στο εξωτερικό) και παρόλο που δούλευε
το θέμα της εγκατάλειψης χρόνια στη λεκτική ψυχανάλυσή της, δεν ήταν σε θέση να το
«ξεπεράσει». Θεωρούσε ότι «τα είχε βρει» με τον εαυτό της μέχρι που συνάντησε στη
δουλειά της τον Γιάννη… Χαρακτηριστικά έλεγε: « δεν μπορώ να κρατήσω το κέντρο μου…
ενώ με όλα τα άλλα παιδιά που δουλεύω δεν έχω πρόβλημα, με τον Γιάννη νιώθω ότι μπαίνω
σε μια μαύρη δίνη που με τραβάει στο χάος και … χάνομαι. Μετά τη συνεδρία δεν μπορώ να
πάρω τα πόδια μου. Νομίζω ότι ποτέ δεν συνέρχομαι».
Της πρότεινα λοιπόν να εκφράσει με φωνητικό αυτοσχεδιασμό αυτά τα
«τρομακτικά» συναισθήματα, ενώ κρατούσα στο πιάνο μια σύνδεση συγχορδιών: φα μείζονα
με έβδομη και μι ελάσσονα με έβδομη, συγχορδίες τις οποίες επέλεξε η ίδια. Το ημιτόνιο της
απόστασης ανάμεσα από τις δύο αυτές συγχορδίες καθρέφτιζε την εσωτερική της ένταση και
της έδινε μια αίσθηση ασφάλειας… μια αίσθηση «γερής βάσης να κρατηθεί», όπως είπε.
Ξεκίνησε Με ένα μμμμ τρεμάμενο γύρω από τη νότα μι σαν να έκανε ελαφρύ φωνητικό
μασάζ στο πρόσωπο, στον λαιμό και στο στέρνο. Σιγομουρμούριζα μαζί της με πάρα πολλή
προσοχή, πολύ σιγά και μαλακά, κρατώντας ένα ίσο. Το μμμμ σιγά-σιγά εξελίχθηκε σε
σταθερό και αποφασιστικό αααα με συνήχηση στην καρδιά. Η ένταση δυνάμωνε και ο
φωνητικός αυτοσχεδιασμός της κάλυπτε ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα στην έκταση της
φωνής της μέχρι που ένιωσε αρκετά ασφαλής από τη φωνή μου, την οποία ένιωθε ως μια
«στοργική, τροφοδοτική μητέρα», όπως είπε, ώστε να εκφράσει με όλο της το είναι την
κραυγή της εγκατάλειψης. Όλο της το σώμα συμμετείχε στη διαδικασία «θεραπευτικής
παλινδρόμησης» (Austin, 2008) ως «ένα με την ψυχή» της. Είπε ότι αυτό αναζητούσε μια
ζωή και επιτέλους το βρήκε!

Η ζωή της άλλαξε θεαματικά: η εξάρτηση που είχε με οτιδήποτε μεταφυσικό και
παραψυχολογικό της φαινόταν τώρα πια «αστεία υπόθεση που έλαβε τέλος δια παντός».
Άρχισε να γίνεται πιο «επιλεκτική» στο ποιον θα βοηθήσει και κάτω από ποιες συνθήκες,
επέλεξε σύντροφο με τον οποίο έμαθε να «χτίζει σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής
επικοινωνίας», καθώς και τρία χρόνια μετά δημιούργησε τη δική της οικογένεια μαζί του.
Μετά από την έκφραση της κραυγής της, η Ελένη βρήκε τη φωνή της ή σύμφωνα με το
προσωπικό μοντέλο συνθετικής μουσικοθεραπείας, αναδύθηκε η έμφωνη Φωνή της και
κατάφερε να βρει την κατάλληλη θέση της ως θεραπεύτρια. Προχώρησε σε ενσυναισθητική
σχέση με τον Γιάννη, έκανε τις κατάλληλες μουσικές παρεμβάσεις και ο Γιάννης μίλησε για
πρώτη φορά στη ζωή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.
Η Ελένη είπε χαρακτηριστικά: «Ήξερα ότι η προσωπική μας πορεία συμβαδίζει με
αυτή του πελάτη μας και έχω πολλά παραδείγματα από τη δουλειά μου... Αλλά αυτό με
ξεπερνάει... Πού να φανταστώ ότι, μετά από τόσα χρόνια ψυχανάλυσης, αυτή η κραυγή μου
εκείνη τη μέρα θα με απελευθέρωνε τόσο πολύ και θα μιλούσε και ο Γιάννης...»

5.4.2 Από την Κραυγή της Παύσης στην έμφωνη Φωνή. Η Ιωάννα.
Δεν είναι απαραίτητο όμως η κραυγή αυτή να ακούγεται τόσο ηχηρά. Στην περίπτωση της
Ιωάννας, για παράδειγμα, έχουμε την κραυγή της παύσης. Η Ιωάννα, επαγγελματίας
μουσικοθεραπεύτρια, αναζήτησε εποπτείες από μένα διότι η δουλειά της έμοιαζε
περισσότερο με μουσικοπαιδαγωγική, όπως είπε. Το γεγονός ότι εργαζόταν σε ειδικό σχολείο
δυσκόλευε εκ των πραγμάτων το κλινικό έργο μουσικοθεραπείας, λόγω του ότι τα παιδιά
ήταν ήδη ομαδοποιημένα σύμφωνα με άλλα κριτήρια, εκτός μουσικοθεραπείας. Η αίθουσα
μουσικοθεραπείας βρισκόταν κοντά σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας με αποτέλεσμα να
ενοχλούνται οι εκτός μουσικοθεραπείας αλλά και οι εντός από φασαρίες στους διαδρόμους
κ.λπ. Επίσης, ο οποιοσδήποτε από το προσωπικό έμπαινε στην αίθουσα απρόβλεπτα,
οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα. Επίσης ήταν υποχρεωμένη
να ακολουθεί κάποια δεδομένη ύλη μουσικής και να ετοιμάζει τα παιδιά για παραστάσεις σε
εθνικές γιορτές και επετείους. Η Ιωάννα, ούτως ή άλλως, είχε μεγάλη ανάγκη να έχει ένα
προκαθορισμένο πρόγραμμα μουσικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και
αδυνατούσε να έχει ευελιξία και ανταπόκριση άμεση και λειτουργική στις ανάγκες του εδώ
και τώρα των παιδιών. Το αποτέλεσμα ήταν μια ασφυκτικά περιορισμένη δυνατότητα για
δημιουργικότητα. Αντιλήφθηκε ότι τα παιδιά χρειάζονταν κάτι «άλλο, που θα τα βοηθούσε ν’
ανοίξουν τα φτερά τους», αλλά η ίδια δεν ήταν «ικανή» να το «προσφέρει» αυτό, όπως είπε.
Στην πορεία των εποπτειών συνειδητοποίησε ότι το θέμα της προσωπικής της
κακοποίησης από τους γονείς της ήταν η αιτία για τον «εγκλωβισμό» που ένιωθε και για τα
δάκρυα που δεν έβγαιναν «μπροστά σε άλλον άνθρωπο». Όταν ένιωσε έτοιμη ζήτησε να
εκφράσει φωνητικά τα συναισθήματά της. Με το ζόρι κατάφερνε να ψελλίζει ένα πάρα πολύ
σιγανό μμμμ, κρατώντας το σώμα της «ταμπουρωμένο» και το βλέμμα της φοβισμένο και
καρφωμένο στο χαλί. Ζήτησε να τραγουδώ μαζί της χωρίς τη συνοδεία οργάνου.
Συντονίστηκα με την αναπνοή της και τραγουδούσα στην τονικότητά της πάρα πολύ απαλά.
Όταν άρχισε λίγο να «μαλακώνει» το σώμα της και η έκφρασή της μου είπε: «Συνέχισε εσύ
για μένα, σε παρακαλώ…. Δεν αντέχω άλλο». Διαισθητικά αντιλήφθηκα ότι το πιο ευάλωτο
σημείο της ήταν μια κραυγή που άκουγα να έρχεται από πολύ χαμηλό σημείο της κοιλιακής
της χώρας. Σεβάστηκα την επιθυμία της αλλά πρόσεξα να μην εκφράσω εγώ αυτή την
κραυγή που άκουγα από κείνη. Ίσως να μην ήταν έτοιμη ακόμα και να καινδύνευε να
επανακακοποιηθεί. Έτσι τραγουδούσα μέχρι τον προσαγωγέα της ελάσσονος κλίμακας και
άφηνα παύση στη θέση της επιστροφής-λύσης στην τονική. Με αυτό τον τρόπο άγγιζα το
ευάλωτο σημείο της χωρίς να το κραυγάζω. Με παύση, όπου η λύση της έβδομης στην τονική
εννοούνταν, χωρίς να ακούγεται. Διότι εδώ δεν πρόκειται για ηχηρή ή κραυγαλέα παύση. Τη
στιγμή εκείνη, της παύσης, αυτής της παύσης που ονομάζω «η κραυγή της παύσης», και μόνο
σε εκείνη τη στιγμή, κυλούσαν βουβά δάκρυα στα μάτια της, το σώμα της λυνόταν και με
κοιτούσε με βλέμμα συγκινητικής ανακούφισης.

Από εκεί και μετά η Ιωάννα φαινόταν ολοένα και πιο άνετη στις σωματικές της
κινήσεις και πιο ανάλαφρη. Αποφάσισε να προχωρήσει σε εγκυμοσύνη, θέμα το οποίο
προηγουμένως φοβόταν και απέφευγε και να συζητήσει ακόμα.
Επίσης οι συνεδρίες της με τα παιδιά άλλαξαν… Χρησιμοποιούσε ολοένα και πιο
παιχνιδιάρικους τρόπους στις θεραπευτικές της παρεμβάσεις και τα παιδιά λειτουργούσαν πιο
δημιουργικά. Μέχρι που δημιουργούσανε στίχους και τραγούδια.
Όπως στην περίπτωση της Ελένης, έτσι και η Ιωάννα. από την κραυγή προχώρησε
στην ανάδυση θαμμένων ικανοτήτων της, δηλαδή στην έμφωνη Φωνή, και αυτό λειτούργησε
άμεσα και θεραπευτικά στα παιδιά μέσα στις συνεδρίες μουσικοθεραπείας.

5.5 Κατακλείδα
Φαίνεται ότι όλο το πλαίσιο της μουσικοθεραπείας με όλες τις παραμέτρους στη θεραπευτική
σχέση, στην εποπτεία αλλά και στην προσωπική πορεία του μουσικοθεραπευτή, λειτουργεί
ως μια πυρηνική οικογένεια, η οποία παρέχει το ασφαλές περιβάλλον και τους ανοιχτούς
ορίζοντες ώστε μέσα από τον μουσικό να αναδυθεί ο θεραπευτής. Ως μουσικοθεραπευτής
πλέον δεν είναι μόνο σε θέση να εμπεριέχει και να διαχειρίζεται έντονες συγκινήσεις και
εκρηκτικές καταστάσεις αλλά και να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και κλινικές
παρεμβάσεις ώστε να συμβάλλει ευεργετικά στη διευκόλυνση και επίλυση συγκρούσεων
(Nordoff & Robbins, 2007). Χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Nordoff & Robbins (1965:1416): «Η γέφυρα ανάμεσα στη μουσική όπως την γνώριζε και την καταλάβαινε κάποιος με τη
μουσική και όπως τώρα αρχίζει να τη βιώνει (ως εκπαιδευόμενος πλέον μουσικοθεραπευτής)
χτίζεται σε θεμέλια (τα οποία χτίζονται) μέσα από τις προσωπικές του ανακαλύψεις. Αυτές οι
ανακαλύψεις αναφέρονται στη σχέση από κάθε άποψη της μουσικής με τη μεγαλειώδη,
πολύπλοκη δομή του ανθρώπινου ψυχισμού. Όλα τα στοιχεία της μουσικής [...] παίρνουν
διαφορετικά νοήματα, γίνονται σημαντικά με αμέτρητους τρόπους που δεν μπορεί ούτε να
ονειρευτεί κανείς ενόσω ο θεραπευτής διεισδύει ολοένα και πιο βαθιά μέσα στην ουσία της
μουσικής αναζητώντας τις θεραπευτικές της ιδιότητες».
Ως κατακλείδα λοιπόν του συνοπτικού κειμένου για την εποπτεία στη διαδικασία
μουσικοθεραπείας, θα αναφερθούν μαρτυρίες εποπτευομένων φοιτητών μουσικοθεραπείας,
οι οποίες και αποτελούν μια λεκτική, αυθόρμητη λεκτικοποίηση με προσωπικό ύφος της
εμπειρίας του κάθε εκπαιδευόμενου μουσικοθεραπευτή σε σχέση με αυτήν την πολυφωνική
και ορχηστική δυναμική διασύνδεση φαινομένων και διαδικασιών ανάπτυξης και ωρίμανσης
του ανθρώπινου ψυχισμού και της μουσικής, όπως συμβαίνουν παράλληλα ή και ταυτόχρονα
στις πολύμορφες σχέσεις θεραπευτή-μουσικής-πελάτη και επόπτη.
H Μαρία λέει γενικότερα για τις σπουδές της στη μουσικοθεραπεία: «…Nιώθω
ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, διότι σπουδάζω κάτι που μπορεί να βοηθήσει κάποιους
ανθρώπους να ξεπεράσουν κάποια προβλήματά τους. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα
ένιωθα πιο μεγάλη συγκίνηση και από τα χειροκροτήματα στις παραστάσεις μου. Είναι πολύ πιο
μεγάλο συναίσθημα αυτό από το «μπράβο» στις παραστάσεις. Είναι έργο ζωής για τη ζωή».
Ο Παναγιώτης μιλά για την σχέση του με τη μουσική και την αλλαγή στη ζωή του:
«Έχω προβληματιστεί όμως σε ό,τι αφορά τη δική μου σχέση με τη μουσική. Για να παίξω
μπροστά σε άλλους παίρνω χάπια... με πιάνει κρύος ιδρώτας και παραλύω. Και...Ναι...κάποιες
φορές καταφέρνω να το ευχαριστηθώ. Αλλά, μεγάλο το βάσανο. Αυτά τα παιδιά βασανίζονται
μια ζωή και με τη μουσική απελευθερώνονται. Απελευθερώνομαι και εγώ μαζί τους.
Αυτοσχεδιάζω, παίζω και χαίρομαι. Νιώθω ελεύθερος. Αυτή είναι η ουσία της μουσικής. Σε
έναν χρόνο άλλαξε η ζωή μου. Με την εποπτεία έμαθα τόσα πολλά για μένα που έγινα άλλος
άνθρωπος!».
Χαρακτηριστική για την επίπονη διαδικασία σπουδών και εποπτείας
μουσικοθεραπείας είναι η παρακάτω μαρτυρία της Ελένης: «Εγώ είμαι καθηγήτρια μουσικής!
Έχω ένα κύρος. Πώς θα πω ότι κάνω εποπτεία και έχω επόπτρια στη δουλειά μου; Θα με
υποτιμήσουν οι γονείς των παιδιών και θα φύγουν. Έτσι έλεγα στην αρχή. Δεν ξέρεις τι πέρασα
μέχρι να εγκλιματιστώ στην εκπαίδευση της μουσικοθεραπείας. Μέσα από την εποπτεία ευτυχώς
κατάλαβα ότι δεν είναι καθόλου υποτιμητικό και, ίσα-ίσα είναι σπουδαίο πράμα...Θα ήθελα να

είχα εποπτεία και για τη διδασκαλία μου. Είναι τόσο απαραίτητη. Χαίρομαι που δεν τα
παράτησα και συνέχισα...Υπέφερα πάρα πολύ βέβαια...Δεν είναι εύκολο να τα βάζουμε όλα σε
μικροσκόπιο. Τώρα όμως δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ευχάριστο ίσως
και πιο εύκολο. Έχω αλλάξει ακόμα και στο σπίτι. Τα παιδιά μου είναι μέσα στη χαρά. Μου
λένε: «Είσαι καινούργια μαμά...είσαι τέλεια μαμά». Στο σχολείο προσπαθώ να χρησιμοποιώ
όλα αυτά που έμαθα με τους μαθητές μου. Δεν κάνουμε μουσικοθεραπεία βέβαια, αλλά βλέπω
μεγάλες αλλαγές και στη δική μου στάση και στη θεαματική εξέλιξη των μαθητών. Στο τέλος η
εποπτεία λειτουργεί μαγικά».
Η Παναγιώτα μιλά για τη δική της εμπειρία: «…Άρχισα πάλι να σκέφτομαι το πόσο
μεγάλη δύναμη κατέχει η μουσική στον άνθρωπο, πόσο μπορεί να τον επηρεάσει, να τον
αλλάξει, να τον βελτιώσει, να τον βοηθήσει…Δεν άλλαξαν μόνο τα παιδιά που δουλέψαμε.
Θεωρώ ότι και εγώ, κυρίως μέσα από τις εποπτείες, έμαθα πώς να είμαι καλύτερος άνθρωπος».
Η Σοφία αποφάσισε να προχωρήσει σε εκπαίδευση μουσικοθεραπείας μετά από
συμμετοχή της ως ακροάτρια σε παράσταση κοινωνικής μουσικοθεραπείας με ΑμεΑ. Λέει
χαρακτηριστικά για την εμπειρία της: «Πώς το κάνει; σκέφτηκα. Εκφράζεται μπροστά σε
κόσμο! Εγώ δεν μπορώ και μπορεί αυτός. Εγώ είχα πάντα τρακ. Ακόμα και με τη δασκάλα μου
του πιάνου. Τόσο γλυκός άνθρωπος! Αλλά δεν είχε σημασία. Θυμάσαι και στην πρώτη ακρόαση
πώς έτρεμα... Μέσα από την εκπαίδευση και κυρίως μέσα από την εποπτεία δεν έχω πια τρακ.
Βέβαια με τα παιδιά που δούλευα δεν είχα έτσι και αλλιώς καθόλου τρακ, γιατί σκεφτόμουν ότι
εκεί ήμουν για να ελαφρύνω την ψυχούλα τους. Αλλά τώρα και όταν παίζω μπροστά σε άλλους
δεν έχω πια τόσο τρακ. Σκέφτομαι το μεγαλείο της μουσικής και τη ζεστασιά της ανθρώπινης
επικοινωνίας και ησυχάζω».
Η Άννα αναζήτησε εκπαίδευση επίσης μετά από συμμετοχή της ως ακροάτρια σε
παράσταση κοινωνικής μουσικοθεραπείας ΑμεΑ: «Αν κατάφεραν να ξεπεράσουν τους φόβους
και τις αδυναμίες τους αυτά τα παιδιά τότε μπορούμε και εμείς, αφού εκ πείρας μπορώ να
καταλάβω το άγχος και την αγωνία που νιώθουν εκείνη τη στιγμή στη σκηνή. Έτσι σκέφτηκα
και ήρθα για μουσικοθεραπεία. Είχα δίκιο τελικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το
να ακούω τον Άκη (παιδί με αυτισμό) να λέει την πρώτη του λέξη στη ζωή του, μέσα από τη
μουσική μας. Με ποιο χειροκρότημα να το συγκρίνω αυτό; Τρελάθηκα! Παράτησα και τα άγχη
και το στρες και το τρακ και είπα: Εδώ είναι το νόημα της ζωής. Σε ευχαριστώ για την υπομονή
σου στην εποπτεία. Εγώ που δεν άντεχα μυρωδιές παράξενες και βρομιές, τώρα καταλαβαίνω
ότι όλα αυτά ήταν δικαιολογίες για να μην αγγίξω την ουσία...Βρήκα τον δρόμο μου επιτέλους».
Ο Κώστας λέει για τη δική του εμπειρία: «…Εγώ που ουσιαστικά δεν έχω προβλήματα
τέτοιας σοβαρότητας που έχουν αυτά τα παιδιά μισώ τον εαυτό μου, τα παρατάω εύκολα… και
αυτά τα παιδιά το παλεύουν, συνεχίζουν, προσπαθούν, αυτοπροβάλλονται με χαρά και
αισιοδοξία. …μπορούμε και να παλεύουμε για ένα καλό αποτέλεσμα όπως έκαναν και αυτά τα
παιδιά. Πρώτη φορά στη ζωή μου άντεξα και ολοκλήρωσα. Ανακάλυψα μια δύναμη μέσα μου
που ήταν θαμμένη πολύ βαθιά. Μόνο η συχωρεμένη η μάνα μου το έλεγε. Σε ευχαριστώ που με
άντεξες και εσύ. Καλά που με ρώτησες για τα όνειρα και σου είπα για τους εφιάλτες που είχα.
Κάθε βράδυ μετά τις συνεδρίες στο ίδρυμα υπέφερα. Μέχρι που φοβόμουν να πάω να
ξανακοιμηθώ. Μαζί με όλα αυτά τα αρνητικά και φοβερά πράματα που έζησα βγήκε όμως και
μια δύναμη! Παίρνω αλλιώς τη ζωή τώρα. Ξεκαθαρίζω καταστάσεις. Σε ευχαριστώ πολύ».
Η Φανή μιλά εύγλωττα για την εμπειρία της: «Μετά από δύο χρόνια παρακολούθησης
του εκπαιδευτικού προγράμματος μουσικοθεραπείας με πρακτική άσκηση, εποπτεία και
προσωπική ψυχανάλυση, άνοιξε μέσα μου ένας καινούργιος δρόμος, ο οποίος δεν μπορούσα
καν να φανταστώ ότι υπήρχε: ο δρόμος της ελευθερίας και του αυτοσχεδιασμού στο εδώ και
τώρα. Αυτός ο δρόμος δεν έχει σωστά και λάθη. Για να προχωρήσω στον δρόμο αυτόν το μόνο
που χρειάζομαι είναι να είμαι ο εαυτός μου. Και για πρώτη φορά νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου
με τη μουσική. Έμαθα να αναγνωρίζω τα δικά μου συναισθήματα και των άλλων, καθώς και να
διαχωρίζω το υποκειμενικό από το αντικειμενικό. Έμαθα να ακούω καλύτερα τον άλλον και να
σέβομαι τις ανάγκες του, δίνοντάς του χώρο να είναι ο εαυτός του. Αντιλήφθηκα τι σημαίνει
ισότιμη σχέση και επιτέλους ανακάλυψα τον εαυτό μου. Όλη αυτή η εσωτερική μου αλλαγή με
βοήθησε ιδιαίτερα στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους γύρω μου και κοντά μου...Επιτέλους
ακούω και επικοινωνώ με τη φωνή μου πιο εύκολα...».

Και η Παυλίνα λέει: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι μέσα από τις σχέσεις μου
με τα παιδιά στις συνεδρίες μουσικοθεραπείας και μέσα από τη μουσική μου θα φαίνονταν
πράγματα που προσπαθώ να κρύψω όλη μου τη ζωή. Έχω φάει πολύ ξύλο και το θεωρούσα
φυσικό. Έτσι, στις συνεδρίες, άφηνα τα παιδιά να με χτυπάνε και δεν έβαζα ουσιαστικά όρια.
Ευτυχώς που αποκαλύφθηκαν τα θέματά μου αυτά στις εποπτείες μου, τα επεξεργαστήκαμε και
τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Τώρα είμαι σε θέση να βοηθώ ουσιαστικά...».
Είναι τόσες πολλές και σημαντικές οι μαρτυρίες των εκπαιδευόμενων σπουδαστών
μουσικοθεραπείας που θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο βιβλίο για να αναφερθούν και να
συζητηθούν. Μέσα από αυτές τις ενδεικτικές μαρτυρίες όμως φαίνεται ξεκάθαρα η αφοσίωση
και επένδυση σε ψυχικό, σωματικό, διανοητικό και πνευματικό επίπεδο, καθώς και η
ουσιαστικής σημασίας λειτουργικότητα των εποπτειών σε όλα αυτά τα επίπεδα, όχι μόνο για
τον πελάτη αλλά και για τον θεραπευτή.
Μέσα από τη θεραπευτική σχέση φαίνεται ότι η αλλαγή είναι αμοιβαία. Πελάτης και
θεραπευτής βιώνουν και οι δύο προσωπικές αλλαγές. Λόγω της βιωματικής φύσης της
μουσικοθεραπείας υπάρχει έντονη και βαθιά αλληλεπίδραση. Συχνά είναι αδύνατο να
μετρηθεί το βάθος αυτής της αλληλεπίδρασης αλλά φαινομενολογικά μπορεί να περιγραφεί
και να αξιολογηθεί. Αυτή η εναρμόνιση μουσικών και ψυχών, σε έναν χορό αναγέννησης και
αναμόρφωσης προς την αυτοπραγμάτωση υποστηρίζεται, διευκολύνεται και εμπλουτίζεται
και μέσα από τη διαδικασία της εποπτείας.
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